2019, nr. 1. Juni.
Inhoud:
Waarom deze nieuwsbrief?
Kort verslag bijeenkomst hoogbegaafdheid op 28 maart 2019.
Subsidieaanvraag hoogbegaafdheid voor samenwerkingsverbanden:

Aanvraag SWV-Groningen stad in het kort

Hoe kun je als school participeren?
Waarom deze nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief gaat naar alle ondersteuningscoördinatoren en teamleiders van de VO scholen en gaat over
het thema Hoogbegaafdheid. Wij betrekken nadrukkelijk ook de VO scholen die vanuit hun populatie zich
wellicht niet gelijk aangesproken voelen door dit thema. Hoogbegaafde leerlingen kunnen om allerlei redenen
terecht komen op VMBO of V(S)O. Door de beschikbare informatie te delen kunnen ook deze scholen terecht
voor ondersteuning of informatie.
Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor (hoog)begaafde leerlingen met
mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. In ons samenwerkingsverband werken we vanuit een eigen visie op
Passend Onderwijs zoals omschreven in het ondersteuningsplan. Hierbij zijn een aantal kernbegrippen van
belang:
‘Kansrijk, succesvolle schoolloopbaan, passend en dekkend aanbod,
leerling eigenaar van eigen ontwikkelingsperspectief’.
Deze kernbegrippen zijn voor de doelgroep hoogbegaafden nog niet altijd vanzelfsprekend.
Het ministerie heeft een subsidie beschikbaar gesteld aan de samenwerkingsverbanden om extra in te zetten
op het ontwikkelen van expertise, initiatieven op scholen en bovenschoolse voorzieningen voor de doelgroep
(hoog)begaafde leerlingen.
Het samenwerkingsverband wil jullie ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderwijsaanbod passend bij
de specifieke educatieve behoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast is er extra aandacht voor
begaafde leerlingen met een verminderde belastbaarheid; die naast een passend inhoudelijk aanbod óók een
specifieke ondersteuning nodig hebben bij leer- of gedragsbelemmeringen, soms om thuiszitten te voorkomen.
Er blijkt vaak meer kennis nodig over (hoog)begaafdheid op scholen om hoogbegaafde leerlingen een beter
passend aanbod kunnen bieden. Het is effectief om als scholen kennis te delen, samen te werken en eventueel
gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Ons doel is om met behulp van deze subsidie samen met alle VO
scholen binnen het samenwerkingsverband een netwerk te vormen waarin kennis, scholingsmogelijkheden,
initiatieven en te ontwikkelen bovenschoolse voorzieningen voor iedereen beschikbaar is. Scholen krijgen
daarbij ruimte en mogelijkheden om eigen initiatieven uit te werken.
Via nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen, initiatieven en mogelijkheden rondom
het thema hoogbegaafdheid.
Eind juni horen we of de subsidieaanvraag ook daadwerkelijk is toegekend. We hebben hier een positieve
verwachting over. Om effectief te zijn willen we al dit schooljaar een aantal zaken inventariseren en in gang
zetten. Een van deze dingen was een bijeenkomst rondom het thema hoogbegaafdheid op 28 maart 2019.
Kort verslag bijeenkomst thema Hoogbegaafdheid 28 maart .
Op 28 maart 2019 vond op het Praedinius Gymnasium de eerste kennisdelingsbijeenkomst-HB plaats die was
georganiseerd door de kartrekkers van het SwV VO 20.01 Groningen Stad. Doel was ervaring en kennis te
delen die er is binnen het SwV rondom onderwijs aan en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. En
daarnaast om te peilen waar scholen behoefte aan hebben op dat vlak.
De bijeenkomst werd geopend door Inez Töben namens de kartrekkers en het SwV. Erik de Graaf (adjunctdirecteur SwV) gaf een korte uiteenzetting van de keuzes die het SwV gemaakt heeft bij de aanvraag die is
gedaan voor de stimuleringssubsidie HB. Daarna kregen de bijna 40 deelnemers van 13 scholen vier
inleidingen door sprekers van achtereenvolgens het Praedinius Gymnasium, het Willem Lodewijk Gymnasium,
het Montessori Lyceum en het Gomarus College.
De inleidingen lieten zien dat er op de vier scholen op uiteenlopende manieren vorm wordt gegeven aan
uitdagend en aansprekend onderwijsaanbod voor HB-leerlingen, maar dat er ook gezocht wordt naar manieren
om maatwerk binnen en buiten de les te kunnen bieden. Een andere rode draad was dat juist HB-leerlingen
nogal eens behoefte hebben aan ondersteuning in hun zijn en in hun kunnen die een andere benadering vraagt

dan die van hun leeftijdgenoten, waarbij het zoeken is hoe die geboden kan worden binnen het mentoraat en
de overdracht PO-VO.
Na een korte pauze werd er verspreid over twee lokalen in twee rondes een tafelgesprek gehouden om
ervaringen te delen en aan te geven welke vragen en wensen er leven op de scholen. Een uitdaging die door
velen benoemd werd, is hoe je de ‘juiste’ begeleiding weet te bieden aan HB-leerlingen, zeker in het eerste en
tweede jaar in het VO wanneer er zoveel anders is dan in het PO en er allerlei ‘nieuwe’ vaardigheden verwacht
worden. Of juist in de bovenbouw wanneer het ‘opeens’ niet meer zo makkelijk gaat en de onzekerheid
toeslaat of de motivatie wegebt. Het bieden van maatwerk en het goed en tijdig in beeld krijgen van de
leerlingen die daar wel bij zouden varen, bleek een ander thema waarover genoeg te bespreken was.
Daarmee lijken de tafelgroepen een voorschot te hebben genomen op de invulling van de volgende
kennisdelingsbijeenkomst-HB. Degenen die bleven voor de soep met een broodje waren het er unaniem over
eens dat het goed was geweest elkaar weer eens of voor het eerst te spreken omdat daarin een belangrijke
kracht kan liggen voor het bieden van onderwijs en begeleiding waardoor HB-leerlingen zich gezien en
(h)erkend weten.
Subsidieaanvraag hoogbegaafdheid samenwerkingsverband.
Aanvraag in het kort:
Het doel is dat er na 4 jaar een expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid is ontwikkeld als onderdeel van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Groningen Stad (VO 20.01). Dit is geen aparte voorziening of
gebouw maar een toegankelijk platform waar alle betrokkenen elkaar kunnen vinden rondom onderwijs aan
(hoog)begaafde leerlingen. Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat (hoog)begaafde leerlingen beter bediend en
ondersteund worden in de dagelijkse klassenpraktijk.
Een platform van en voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen. Waar:
Het aanbod wat betreft (hoog)begaafdheid op alle VO scholen in de stad Groningen zichtbaar is voor
iedereen,
Sprake is van kennisdeling en elkaar ondersteunen in ontwikkeling en initiatieven,
Specialisten en (ervarings)deskundigen op het gebied van begaafdheid in de regio en op scholen te vinden
en beschikbaar zijn,
Initiatieven worden ingezet voor schooloverstijgende interventies voor leerlingen,
Scholing voor verschillende doelgroepen en lezingen over specifieke thema’s worden geïnitieerd.
Het expertisecentrum is een levend orgaan dat gaandeweg het project gestalte zal krijgen en onderhevig zal
zijn aan een voortdurende evaluatie en bijstelling. Daardoor willen we tijd nemen om gedegen onderzoek te
doen naar behoeften van scholen, leerlingen en ouders. Als de subsidie wordt toegekend zijn er middelen
beschikbaar om op schoolniveau te investeren. We zullen jullie steeds vragen te participeren en/of eigen
initiatieven uit te werken, eigen specialisten en ervaringsdeskundigen op te leiden, docenten te scholen etc.
Voor de uitgebreide aanvraag zie website van het samenwerkingsverband Groningen-stad:
https://www.swv-vo2001.nl/
Hoe kun je als school participeren?
Het samenwerkingsverband heeft aan het begin van dit schooljaar een kartrekkersgroep geformeerd. Zij
hebben de subsidieaanvraag opgesteld en de 1e bijeenkomst rondom het thema hoogbegaafdheid
georganiseerd. Zij zullen ook de activiteiten vanuit de subsidie coördineren.
Zij zijn altijd bereikbaar per mail voor vragen rondom de subsidie. Dit zijn:
Therese Doesburg (Gomaruscollege) tg.doesburg@gomaruscollege.nl
Vincent Bekkering (Praedinius) v.bekkering@o2g2.nl
Henri Boer (Montessori Lyceum) h.h.boer@o2g2.nl
Inez Töben (Bovenschoolse voorziening hoogbegaafdheid PO) i.a.toben@o2g2.nl
Hanny Zijlstra (ECT SWV) h.zijlstra@swv-vo2001.nl
Marijke de Ruiter (ECT SWV) marijke.de.ruiter@swv-vo2001.nl
Wij vragen:
Van alle scholen één aandachtsfunctionaris HB. Er is op 29 mei een brief uit gegaan naar alle
rectoren/vestigingsdirecteuren van Havo/VWO scholen, VSO en TTVO met het verzoek om een
aandachtsfunctionaris HB aan te stellen voor 1 uur per week. Dit kan de ondersteuningscoördinator zijn,
een teamleider en/of andere betrokkenen op de school met affiniteit met hoogbegaafdheid. Graag ook deze
nieuwsbrief binnen de school verspreiden onder collega’s relevant voor het thema.
Als er op school al ontwikkelingen, ideeën voor een pilot of initiatieven zijn rondom hoogbegaafdheid (denk
ook aan verdieping bestaande arrangementen) stuur dan vóór 3 juli een mail met een omschrijving van
het plan/de pilot. De mail kan naar h.zijlstra@swv-vo2001.nl of marijke.de.ruiter@swv-vo2001.nl . Ook als
er al een ondersteunings- of scholingsbehoefte vanuit de school duidelijk is ontvangen we dit graag op
bovenstaande mailadressen. De aanvragen zullen vanuit het perspectief en de doelen van de
subsidieaanvraag worden bekeken.

